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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΗΡΗ ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ 5ημ.
Ανασωπήζειρ:
15/02

1η ΗΜΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ (ΞΔΝΑΓΗΗ), Πηήζη & Πανοπαμική ξενάγηζη.
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Καηαινλίαο θαη ηε δεύηεξε
κεγαιύηεξε πόιε ηεο Ηζπαλίαο, ηε Βαξθειώλε.
Άθημε θαη αλαρώξεζε γηα ηελ παλνξακηθή καο μελάγεζε γλσξηκίαο ηεο πόιεο.
ηελ παλνξακηθή μελάγεζε δελ επηζθεπηόκαζηε θαη δελ εηζεξρόκαζηε ζε κλεκεία θαη κνπζεία, πνπ
Χξεηάδνληαη πξν θξάηεζε γηα ηελ είζνδν θιπ. Δπηζθέςεηο κπνξείηε λα θάλεηε ζηελ ζπλέρεηα κεηά ην
ηέινο ηεο παλνξακηθήο μελάγεζεο θαη ζηηο επόκελεο εκέξεο θαη λα επηζθεθζείηε ηα ζεκεία εθείλα ή
ηα κνπζεία πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα κε ρξόλν θαη άλεζε.
Ζ Βαξθειώλε είλαη κία άθξσο θνζκνπνιίηηθε θαη ηειεπηαία ηνπξηζηηθή κεζνγεηαθή πόιε πνπ
ελζσκαηώλεη ζηα αζηηθά θηίξηα ηε ξσκατθή αξρηηεθηνληθή κε έλα κεζαησληθό ρξώκα, δηαηεξώληαο ηελ
πξσηνπνξία ηνπ κνληεξληζκνύ ηνπ 20νύ αηώλα. εκαληηθά αμηνζέαηα απνηεινύλ ηα επηβιεηηθά θηίξηα
ησλ αξρηηεθηόλσλ Antonio Gaudí θαη Luis Doménech η Montaner, πνπ ε UNESCO ηα έρεη
ζπκπεξηιάβεη ζηνλ Καηάινγν Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Ζ καθξά ηζηνξία ηεο πόιεο θαη
ε νηθνλνκηθή ηεο δύλακε ηεο επέηξεςαλ λα αλαπηύμεη πνιηηηζκό θαη ηδηαίηεξε θνπιηνύξα, θάηη πνπ
δηαθαίλεηαη από ηελ πινύζηα αξρηηεθηνληθή θαη ηελ πνιηηηθή θιεξνλνκηά, αιιά θαη από ηε ζπλερόκελε
ελζάξξπλζε ησλ ηερλώλ θαη ησλ γξακκάησλ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παλνξακηθήο καο μελάγεζεο ζηελ πόιε, ζα κεηαβνύκε αξρηθά ζην ιόθν
Μνληδνπίθ γηα λα ζαπκάζνπκε ηελ παλνξακηθή ζέα ηεο πόιεο θαη ηνπ ιηκαληνύ. πλερίδνπκε κε ην
Οιπκπηαθό ρσξηό θαη ην ηάδην, όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη Αγώλεο ην 1992. Από εθεί ζα έρνπκε
ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπκε ηελ παλνξακηθή ζέα πξνο ην δηάζεκν ζηληξηβάλη, ην ιεγόκελν «Fuente
Magica» θαη ηελ Plaza España. πλερίδνπκε κε ηε γξαθηθή Barceloneta θαη από εθεί γηα έλα από ηα
πην αμηόινγα έξγα ηνπ αξρηηέθηνλα Γθανπληί, ηελ Δθθιεζία αγξάδα Φακίιηα (Αγία Οηθνγέλεηα),
θαζώο θαη ην πάξθν Γθνπέι, όπνπ κπνξεί θαλείο λα ζαπκάζεη επίζεο ηελ ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή ηνπ
Antonio Gaudí θαη ηελ παλνξακηθή ζέα ηεο πόιεο. Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο.
Γηαλπθηέξεπζε.

2η ΗΜΔΡΑ: ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ Ππωνό ελεύθεπο – Απογεςμαηινή –πεζή ξενάγηζη ζηη πόλη
Πξσηλό ειεύζεξν θαη ζηηο 14:00, ζήκεξα, καδί κε ηελ αξρεγό ζαο είλαη επθαηξία λα θάλεηε θαη ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε καο πεξηπαηεηηθή μελάγεζή, πνπ αξρίδεη από ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο
Βαξθειώλεο, ηελ Πιάζα Καηαιόληα (Plaza Catalunia). Θα δηαζρίζνπκε ηελ πεξίθεκε ιεσθόξν
Paseo de Gracia κε ηα πην αθξηβά θαηαζηήκαηα ηεο πόιεο θαη ηα σξαηόηεξα ζπίηηα από ηελ επνρή
ηνπ κνληεξληζκνύ, δηάζεκσλ Καηαιαλώλ αξρηηεθηόλσλ κε γλσζηόηεξα ηελ Casa Batllo θαη Casa Mila
ηνπ Antonio Gaudi. ηε ζπλέρεηα ζα πεξπαηήζνπκε ζηνλ πην δηάζεκν πεδόδξνκν ηεο πόιεο, ζηελ
ηζηνξηθή Ράκπια θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηελ Μπάξην Γθόηηθν, όπνπ δεζπόδνπλ ην Μνπζείν Πηθάζν, ε

Μεηξόπνιε, αιιά θαη ζε κηθξή απόζηαζε «αγνξαζηηθνί παξάδεηζνη», όπσο ηα El Corte Ingles.
Απόγεπκα ειεύζεξν. Γηαλπθηέξεπζε.

3η ΗΜΔΡΑ: ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ - ΦΙΓΚΔΡΔ - ΜΟΤΔΙΟ ΝΣΑΛΙ - ΥΙΡΟΝΑ – ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ. Ολοήμεπη
εκδπομή.
Πξσηλή αλαρώξεζε κέζα από κία εληππσζηαθή δηαδξνκή γηα ηελ θνληηλή πόιε Φηγθέξεο. Άθημε θαη
επίζθεςε ζην κνπζείν ηνπ δηάζεκνπ δσγξάθνπ αιβαδόξ Νηαιί. Πξόθεηηαη γηα έλα ρώξν πνπ εθζέηεη
ηε κεγαιύηεξε ζπιινγή έξγσλ ηνπ δσγξάθνπ παγθνζκίσο θαη απνηειεί έλα από ηα δηαζεκόηεξα
κνπζεία ζηε ρώξα. Αθνύ ζαπκάζνπκε ηα έξγα ηνπ Νηαιί, ζα πεξηεγεζνύκε ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο
πόιεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηε Χηξόλα (Χεξόλα ή Γηξόλα), πνπ ζεσξείηαη από ηηο
νκνξθόηεξεο πόιεηο ηεο Καηαινλίαο, ράξε ζην γεσγξαθηθό ηεο αλάγιπθν θαη ην πινύζην ηζηνξηθό
ηεο θέληξν. Ο πεξίθεκνο «πεξίπαηνο ηνπ ηείρνπο» είλαη κηα δηαδξνκή πνπ ελώλεη ηα ηείρε πνπ
πεξηηξηγπξίδνπλ ηελ παιηά πόιε. Πεξηέρεη ηκήκαηα ησλ ηεηρώλ ηνπ 9νπ αηώλα θαη ηνπ ύζηεξνπ
Μεζαίσλα (14νο, 15νο αηώλαο). Γύξσ από ηνλ πνηακό Οληάξ βξίζθνληαη ρηηζκέλα θνιιεηά δηαθόξσλ
ρξσκάησλ θαη κεγεζώλ ζπίηηα, πνπ ζπλζέηνπλ κηα πνιύ ραξαθηεξηζηηθή εηθόλα ηεο πόιεο.
Καηαζθεπαζκέλα πάλσ ζηα παιηά ηείρε, είλαη δείγκα ηεο άηαθηεο αζηηθήο αλάπηπμεο πνπ έδεζε ε
πόιε θαηά ηνλ 20ό αηώλα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη δύν θύξηνη θνηλόρξεζηνη ρώξνη, ε
Ράκπια ηεο Διεπζεξίαο -θύξηα είζνδνο ζηελ παιηά πόιε- θαη ε Πιαηεία ηεο Αλεμαξηεζίαο, πνπ
πεξηηξηγπξίδεηαη από λενθιαζηθά θηήξηα. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζηελ πόιε. Δπηζηξνθή ζηε
Βαξθειώλε. Γηαλπθηέξεπζε.

4η ΗΜΔΡΑ : ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ. Ημέπα ελεύθεπη.
Ζκέξα ειεύζεξε ζηελ παλέκνξθε Βαξθειώλε γηα λα απνιαύζεηε ηε ζπλαξπαζηηθή απηή πόιε
Πεξηπιαλεζείηε ζηελ παιηά πόιε, ζην Barrio Gotico (Γνηζηθή πλνηθία) θαη ληώζηε ηε κπζηεξηαθή
αηκόζθαηξα ηνπ Μεζαίσλα, πεξπαηήζηε ζηε Ramblas θαη πεξάζηε ώξεο νιόθιεξεο ζηελ Boqueria,
κία από ηηο θαιύηεξεο αγνξέο ηξνθίκσλ ηεο Δπξώπεο. Must είλαη επίζεο ε βόιηα ζηελ μύιηλε
πξνθπκαία ηνπ ιηκαληνύ, ηελ πάιαη πνηέ ζπλνηθία ησλ ςαξάδσλ θαη ησλ εξγαηώλ, όπνπ ζα βξείηε
σξαίεο ηαβέξλεο κε ζαιαζζηλά. Άιισζηε, ην θαιό θαγεηό θαη νη βόιηεο γηα tapas θαη θξαζί
απνηεινύλ ζεκαληηθό θνκκάηη απηήο ηεο ηαμηδησηηθήο εκπεηξίαο. Γηαλπθηέξεπζε.

5η ΗΜΔΡΑ: ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ – ΑΘΗΝΑ
Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν καο κηα κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηεο πόιεο γηα ηελ πηήζε ηεο
επηζηξνθήο καο ζηελ Αζήλα. Άθημε.
Σο παπαπάνω ππόγπαμμα είναι ενδεικηικό.
Σο ηελικό ενημεπωηικό αποζηέλλεηαι πεπίπος 3-5 ημέπερ ππιν από ηην εκάζηοηε ανασώπηζη.

Απιθμόρ Πηήζηρ

Ημεπομηνία Πηήζηρ

Γιαδπομή
(Από Ππορ)

Ώπα
Αναχώπηζηρ

Ώπα Άθιξηρ

Α3680

15/02/2018

ΑΘΗΝΑ - ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ

08:40

10:55

Α3681

19/02/2018

ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ - ΑΘΗΝΑ

11:45

15:50

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ









Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο.
4 δηαλ/ζεηο ζεθεληξηθά μελνδνρεία.
Μπνπθέο πξόγεπκα θαζεκεξηλά.
Όιεο νη κεηαθνξέο, μελαγήζεηο θαη εθδξνκέο, όπσο αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην πξόγξακκα.
Οη θόξνη ησλ πόιεσλ θαη ησλ μελνδνρείσλ θαζώο θαη ηα θηινδσξήκαηα πεξηιακβάλνληαη
ζηελ ηειηθή ηηκή θαη δελ πιεξώλνληαη ηνπηθά, όπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο.
Έκπεηξνοαξρεγόο–ζπλνδόο, άξηζηνο γλώζηεο ηεο πόιεο θαη ηεο Ηζπαληθήο θνπιηνύξαο. Ο
αξρεγόο ζα είλαη καδί ζαο θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζαο ζηε Βαξθειώλε
Αζθάιεηααζηηθήοεπζύλεο.
Σαμηδησηηθόο νδεγόο- βηβιίν ζηα Διιεληθά

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ




Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επηβάξπλζε θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά & επηπιένλ
παθέην αζθάιεηαο, ηα νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Αζήλα. Δπηπιένλ παθέην
αζθάιεηαο (αηπρήκαηνο, απώιεηαο απνζθεπώλ, δαπάλεο επαλαπαηξηζκνύ ιόγσ αηπρήκαηνο ή
αζζέλεηαο, δαπάλεο γηα έμνδα επέθηαζεο ηαμηδηνύ ιόγσ αηπρήκαηνο, δαπάλεο γηα έμνδα
επίζθεςεο ζπγγελνύο ζην εμσηεξηθό, δαπάλεο γηα επείγνπζα επηζηξνθή ζηελ Διιάδα, απώιεηα
ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ θαη έμηξα θαιύςεσλ, όπσο ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαη λνζνθνκεηαθέο
δαπάλεο, αζθάιεηα πξνθαηαβνιήο θ.ά.). Εεηήζηε πιεξνθνξίεο από ην ηκήκα θξαηήζεσλ γηα ηελ
αθξηβή πεξηγξαθή ησλ θαιύςεσλ, ην ύςνο γηα ηελ θάζε κηα θάιπςε θαη ηνπο όξνπο ησλ
θαιύςεσλ γηα απνθπγή παξεμεγήζεσλ. 200 €
Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αμηνζέαηα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15/2/2018 - Ανατώρηζη από Αθήνα - Τιμή από 599€

Ξενοδοτείο

Τύπος Δωμαηίοσ

Κόζηος

Φόροι

-

Double Room

599 €

200 €

Twin Room

599 €

200 €

Triple Room

599 €

200 €

Single Room

789 €

200 €

